
 
 جامعة اإلمام زلمد بن سعود اإلسالمية

 معهد تعليم اللغة العربية
 قسم علم اللغة التطبيقي

 
 

 
 وآبائهم ثانيةمتعلمي العربية لغة  اتجاهات

 وتعلمها واستعمالها في المدارس السعودية في الخارج العربية نحو تعليم اللغة
Attitudes of learners of Arabic as a second language and their parents towards 

teaching, learning and using Arabic in Saudi schools abroad 
 (يف علم اللغة التطبيقيالدكتوراه درجة لحصول على مقدمة ل )أطروحة

Obtaining PhD in applied linguistics 

 
 محد بن عبدالعزيز بن زلمد احلمود /الطالب

 خالد بن سليمان القوسي د.إشراف / 
 

 ىـٔٗٗٔىـ ــــ ٓٗٗٔ
 

     



 
 
 
 
 
 

َِٰن الرهِحيمِ  ِ الرهْحم   بِْسِم اَّلله
 
 



  أ
 

 إهػػػػػداء
 
 
 إلى

*  *  *  *  *  
 

 كّل مهتم  
 بتعليم اللغة العربية للناطقني بلغات أخرى

 
 

 خرباء تأليف مواّد تعليم اللغة العربية للناطقني بلغات أخرى
  البيئات التعليمية خارج ادلملكة يف

 
 ادلمارسني للعمل التعليمي خارج ادلملكة

 ادلتطّلعني لتدريس اللغة العربية
   وفق احملتوى اللغوي ادلناسب لبيئات البلدان ادلضيفة



  ب
 

 شكر
 
 

ئت مـن ـــْلء مـا شمـْلء السَّـموات، ومـْلء اضرض، و ـ، مـولك الشكر لك احلمد ـيللهّم ربّ ا
 .شيٍء بعد

والشكر بعد شكر اهلل ضىـل بيـا الـ ين كـانوا نعـم ادلعـني وادلشـمّلا، وادلشـارك يف  يئـة مـا 
 مرضية.ُيساعد على العمل واإلجناز، واستثمار الوقت، وتنظيم العمل ليخرج يف صورٍة 

والشكر ضسات يت يف معهد تعليم اللغـة العربيـة مامعـة اإلمـام زلمـد بـن سـعود اإلسـالمية، 
 ال ين قّدموا يل العلم والنصيحة، والدعم والتوجيو، فكان ذلك ُمعيًنا يل ومساعًدا على اإلجناز.

والشـــكر اخلـــاص ضســـتاذي الـــدكتور خالـــد بـــن ســـليمان القوســـي الـــ ي كـــان نعـــم ادلوّجـــو 
 وادلعّلم، ونعم اضخ ادلتمّثل لصفات اخلُُلق العظيم والتواضا اجلـّم، فملزاه اهلل عنّـي خري اجلزاء.
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 مستخلص الرسالة باللغة العربية
وتعلمهـا واسـتعماذلا يف  العربيـة حنو تعليم اللغة وآبائهم ثانيةمتعلمي العربية لغة  اجتاىاتالعنوان/ 

 .ادلدارس السعودية يف اخلارج
جامعـــة اإلمـــام زلمـــد بـــن ســــعود يف  معهـــد تعلـــيم اللغـــة العربيـــة الجهػػػة المةدمػػػة لهػػػا الدراسػػػة/

 .اإلسالمية
 .يف علم اللغة التطبيقيالدكتوراه درجة احلصول على  الهدؼ من تةديم الدراسة/

 محد بن عبدالعزيز بن زلمد احلمود.إعداد الطالب/ 
 خالد بن سليمان القوسي. إشراؼ الدكتور/
 ىـ.ٔٗٗٔ/ٓٗٗٔالعام الدراسي/ 

 انطلقت ى ه الدراسة يف أمهيتها من اآليت: أهمية الدراسة/
عامــــًة واســــتعماذلا، وبصــــورة خاّصــــة )اللغــــة  تعلــــم اللغــــات حنــــو االجتاىــــاتمعرفــــة أمهيــــة  .ٔ

 العربية(.
العالقــة بــني اجتاىــات الطلبــة، واجتاىــات آبــائهم حنــو تعّلــم اللغــة واســتعماذلا، وتــأثري دور  .ٕ

 اآلباء يف اجتاىات أبنائهم.
أمهيـــة دراســـة اجتاىـــات طلبـــة ادلـــدارس الســـعودية يف اخلـــارج وآبـــائهم لــــتمّيز ىـــ ا الســـياق  .ٖ

 واختالفو عن السياقات اضخرى.
متعلمـــي اللغـــة مـــن دراســـة تطبيقيـــة الجتاىـــات  –حســـب علـــم الباحـــ   –خلـــّو ادليـــدان  .ٗ

ـــــم اللغـــــة اخلـــــارجيف ادلـــــدارس الســـــعودية يف وآبـــــائهم  ثانيـــــةالعربيـــــة لغـــــة   العربيـــــة حنـــــو تعّل
 واستعماذلا. 



  ث
 

  دف الدراسة إىل الكشف عن: أهداؼ الدراسة/
اجتاىــات متعلمــي اللغــة العربيــة لغــة ثانيــة يف ادلــدارس الســعودية يف اخلــارج وآبــائهم حنــو  .ٔ

 تعليم اللغة العربية وتعّلمها واستعماذلا.
اللغة العربية لغة ثانية وآبائهم يف الفروق ذات الداللة اإلحصائية بني اجتاىات متعلمي  .ٕ

ادلدارس السعودية يف اخلارج حنو تعليم اللغة العربية وتعّلمها واستعماذلا الا تعود دلتغـرّي 
 السياق؟

طلبــة اضكادايــات وادلــدارس الســعودية يف تكــّون رلتمــا الدراســة مــن مجتمػػا الدراسػػة وعينتهػػا/ 
( طالب. واختار الباح  عينة الدراسة مجيا ٓٓٓ٘) . وعدد الطلبة هبا أكثر منهمئوآبا اخلارج،

طلبــة ادلــرحلتني ادلتوســطة والثانويــة يف أكادايــة احلــرمني الســعودية يف جاكرتــا الــ ين يتعلمــون اللغــة 
( طالبًــا مــن طلبــة ادلــرحلتني ادلتوســطة ٕ٘( طالبًــا، و )ٛٗ، وعــددىم )همئوآبــا ثانيــة،لغــة العربيــة 

 .همئوآبا ثانية،لغة ة يف جيبويت ال ين يتعلمون اللغة العربية والثانوية يف ادلدرسة السعودي

 اعتمـــد، و ادلـــنهل الوصـــفي التحليلـــياســـتخدم الباحـــ  يف الدراســـة مػػػنهل الدراسػػػة وإهراءاتهػػػا/ 
 أداًة لإلجابة عن أسئلة الدراسة، وذلك بتصميم استبانتني: Likertاالستبانة على مقياس 

 العربيـــة حنـــو تعلـــيم اللغـــةثانيـــة العربيـــة لغــة اللغـــة متعلمـــي اضوىل: اســتبانة لقيـــاس اجتاىـــات 
 .وتعلمها واستعماذلا يف ادلدارس السعودية يف اخلارج

 العربيـة حنـو تعلـيم اللغـةثانية العربية لغة اللغة متعلمي آباء  اتالثانية: استبانة لقياس اجتاى
 .وتعلمها واستعماذلا يف ادلدارس السعودية يف اخلارج

باحـ  بعـد إعـداد االسـتبانتني يف صـور ما اضوليـة بـ جراءات الصـدق والثبـات، وقد قام ال
وتطبيــــق اضداتــــني علــــى عينــــة اســــتطالعية والوصــــول للنســــخة النهائيــــة ضداة الدراســــة،   تطبيقهــــا 

 واستخراج النتائل وفًقا الستملابات عينة الدراسة.



  ج
 

 أهم نتائل الدراسة/ 
 )موجبــة مرتفعــة أو موجبــة مرتفعــة جــًدا(اجتاىــات متعلمــي اللغــة العربيــة لغــة ثانيــة وآبــائهم  .ٔ

 حنو )تعليم اللغة العربية وتعّلمها( وحنو )استعمالو اللغة العربية(، وحنو زلاورىا الفرعية.
متعلمـــي اللغـــة ليســـت ىنـــاك فـــروق ذات داللـــة إحصـــائية بـــني متوســـ  درجـــات اجتاىـــات  .ٕ

عينـــة الدراســـة )جيبـــويت وجاكرتـــا( حنـــو مجيـــا احملـــاور الفرعيـــة يف وآبـــائهم العربيـــة لغـــة ثانيـــة 
 لتعليم اللغة العربية وتعّلمها واستعماذلا، ما عدا اآليت:

عينـة الدراسـة )جيبـويت وجاكرتـا( حنـو تعلّـم متعلمي اللغة العربية لغة ثانيـة يف اجتاىات  -
ــــة وتعليمهــــ ــــة االلغــــة العربي ، حيــــ  يوجــــد فــــرق دال إحصــــائًيا )عنــــد ضغــــراض تكاملي

 ( لصاحل ادلتعلمني يف جاكرتا.ٔٓ.ٓمستوي 
عينـة الدراسـة )جيبـويت وجاكرتـا( حنـو متعلمـي اللغـة العربيـة لغـة ثانيـة يف اجتاىات آباء  -

تعلـــم اللغـــة العربيـــة وتعليمهـــا ضغـــراض نفعيـــة واالجتـــاه العـــام حنـــو اللغـــة العربيـــة، حيـــ  
 ( لصاحل اآلباء يف جيبويت.٘ٓ.ٓدال إحصائًيا )عند مستوي  يوجد فرق

عينـة الدراسـة )جيبـويت وجاكرتـا( حنـو متعلمـي اللغـة العربيـة لغـة ثانيـة يف اجتاىات آباء  -
أمهيـــة اســـتعمال اللغـــة العربيـــة وأولويتـــو، والدرجـــة الكليـــة لالجتـــاه حنـــو اســـتعمال اللغـــة 

( لصــــاحل اآلبــــاء يف ٘ٓ.ٓســــتوي العربيــــة، حيــــ  يوجــــد فــــرق دال إحصــــائًيا )عنــــد م
 جاكرتا.

اجتاىــات عينــة الدراســة )موجبــة مرتفعــة جــًدا( حنــو رلموعــة مــن الفقــرات الــا تــدور حــول  .ٖ
 أمهية اللغة العربية وتعّلمها وارتباط ذلك بالقرآن الكرمي والشريعة اإلسالمية.

يـة اللغـة العربيـة اجتاىات عينـة الدراسـة )موجبـة مرتفعـة( حنـو الفقـرات اضخـرى ادلرتبطـة بأمه .ٗ
يف اضغــــراض التكامليـــــة وعالقـــــات التواصـــــل مــــا ا تمعـــــات العربيـــــة، واجلوانـــــب اضدبيـــــة، 

 واضغراض النفعية. 



  ح
 

اجتاىــات عينــة الدراســة )زلايــدة( حنــو أربــا فقــرات فقــ ق تتعلــق بأمهيــة القــراءة الصــحيحة  .٘
ة باللغـة احملليـة، وتفضـيل للغة العربية، واحلاجة ذلا بعد االنتهـاء مـن الدراسـة، ومجاذلـا مقارنـ

 ا تما ذلا.
ليست ىناك فروق ذات داللة إحصائية بـني متوسـ  اجتاىـات عينـة الدراسـة مـن متعلمـي  .ٙ

 ثانية وبني متوس  اجتاىات آبائهم يف كال السياقني.العربية لغة 
ليســت ىنــاك فــروق ذات داللــة إحصــائية بــني متوســ  اجتاىــات عينــة الدراســة حنــو تعلــيم  .ٚ

 ربية وتعّلمها وبني اجتاىا م حنو استعماذلا، يف كال السياقني.اللغة الع
 أهم توصيات الدراسة/   
االىتمـــام بنشـــر اللغـــة العربيـــة وتعليمهـــا يف البلـــدان الـــا كشـــفت الدراســـة عـــن اجتاىـــا م  .ٔ

 اإلجيابية حنو تعّلم اللغة العربية واستعماذلا، والبلدان ادلشاهبة ذلا.
الدراســة احلاليــة عنــد وضــا وثيقــة تــأليف منــاىل تعلــيم اللغــة العربيــة االســتفادة مــن نتــائل  .ٕ

 للناطقني بلغات أخرى.
أن تقوم وزارة التعليم يف ادلملكة العربية السعودية بتقدمي مشروع وطين لتعلـيم اللغـة العربيـة  .ٖ

 للناطقني بلغات أخرى، واضخ  يف االعتبار اجتاىات ا تما احملّلي حنو اللغة العربية.
ُــــويل اجلهـــة ادلختصـــة يف وزارة التعلـــيم بادلـــدارس الســـعودية يف اخلـــارج اىتماًمـــا خاص ـــا أ .ٗ ن ت

 بادلناىل التعليمية ادلعّدة لربامل تعليم اللغة العربية للناطقني بلغات أخرى.
أن تتضمن اخلط  الدراسـية لتخصـ) )علـم اللغـة التطبيقـي( يف اجلامعـات وحـداٍت تُعـ   .٘

باالجتاىـــــات حنـــــو تعّلـــــم اللغـــــة العربيـــــة واســـــتعماىا، وتـــــأثري االجتاىـــــات يف إعـــــداد ادلـــــنهل 
 التعليمي. 



  خ
 

االىتمــام با ــاالت الــا أثبتــت الدراســة احلاليــة أن اجتاىــات عينــة الدراســة حنوىــا )موجبــة  .ٙ
أو موجبة مرتفعة جًدا( وفًقـا دلـا ورد يف نتـائل الدراسـة، وذلـك عنـد بنـاء السالسـل مرتفعة 

 التعليمية لتعليم اللغة العربية للناطقني بلغات أخرى.
حيــــ  كشــــفت نتــــائل الدراســــة )عــــدم وجــــود فــــروق ذات داللــــة إحصــــائية( بــــني ســــياقي  .ٚ

و )اسـتعمال اللغـة العربيـة(، الدراسة يف االجتاه العام حنو )تعلم اللغة العربيـة وتعليمهـا( وحنـ
ويف معظم زلاورىا الفرعيـة فـ ّن الباحـ  يوصـي باالسـتفادة مـن نتـائل الدراسـة يف البيئـات 

 ادلشاهبة لسياقي الدراسة يف مجهوريا إندونيسيا وجيبويت.
 العربيــة تعلــيم اللغــةعمــل دراســات مشــاهبة للكشــف عــن اجتاىــات ادلتعلمــني وآبــائهم حنــو  .ٛ

ــــدول يف قــــارّات  ذلاوتعلمهــــا واســــتعما ــــات ادلختلفــــة عــــن ســــياق الدراســــة، مثــــل ال يف البيئ
 )أوروبا، أمريكا، أوقيانوسيا(.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  د
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Title\ Attitudes of learners of Arabic as a second language and their parents towards 
teaching, learning and using Arabic in Saudi schools abroad. 
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The study objective\ Obtaining PhD in applied linguistics. 

Prepared by student\ Hamad Abdulaziz Mohammed Alhumud. 

Supervised by prof.\ Khalid Suleiman Alqawsi. 

The academic year\ 2019 

The study importance\ 

The study obtains its significance from the following: 

1. 1. The importance of knowing the attitudes towards learning languages in general 
and using them, especially (Arabic). 

2. The role of the relationship between students’ & their parents’ attitudes towards 
language learning and use, and the influence of parents on their children's 
attitudes. 

3. The importance of studying the attitudes of Saudi students abroad and their 
parents to distinguish this context and its different from other contexts. 

4. The field - according to the researcher - is free of an applied study of the attitudes of 
Arabic language learners and their parents in Saudi schools abroad towards 
learning and using the language. 

The study objectives\ 

Study aims to detect: 
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1. Attitudes of Arabic language learners in Saudi schools abroad and their parents 
towards teaching, learning and using Arabic. 

2. The statistically significant differences between the attitudes of Arabic language 
learners and their parents in Saudi schools abroad towards teaching, learning 
and using the Arabic language due to the context variable? 

Study society and sample\ 

The study society consisted of Saudi students and academics abroad, and their parents. 
The number of students is more than (5000) students. The researcher selected the 
sample of the study which includes all the students of the middle and high school 
students at the Al-Haramain Saudi Academy in Jakarta who are learning Arabic as a 
second language, and their parent, the number of students is (48) students, and (52) 
students of middle and high school students in the Saudi school in Djibouti who are 
learning Arabic as a second language and their parents.  

The study's methodology and procedures\ 

The researcher used the descriptive analytical approach, and adopted the questionnaire 
on the Likert scale as a tool to answer the study's questions, by designing two 
questionnaires: 

First: A questionnaire to measure the attitudes of Arabic language learners of a second 
language towards teaching, learning and using Arabic in Saudi schools abroad. 

Second: A questionnaire to measure the attitudes of learner's parents of Arabic 
language as a second language to teach, learn and use Arabic in Saudi schools abroad. 

After preparing the two questionnaires in their initial form, the researcher conducted 
the validity and reliability procedures, applied the two tools to a survey sample and 
reached the final version of the study tool, then applied and extracted the results 
according to the responses of the study sample. 
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The study main results\ 

1. Attitudes of Arabic language learners as a second language and their parents 
(positive or very positive) towards (teaching and learning Arabic) and towards 
(using of Arabic), and towards its sub-axes. 

2. There are no statistically significant differences between the average scores of 
the attitudes of Arabic language learners and their parents in the study sample 
(Djibouti and Jakarta) towards all sub-axes of teaching, learning and using the 
Arabic language, except the following: 
- Attitudes of Arabic language learners as a second language in the study 

sample (Djibouti and Jakarta) towards learning and teaching Arabic for 
integrative purposes, where there is a statistically significant difference (at 
the level of 0.01) in favor of learners in Jakarta. 

- Attitudes of Arabic language learners’ parents of a second language in the 
study sample (Djibouti and Jakarta) towards learning and teaching Arabic 
for utilitarian purposes and the general attitude towards Arabic, where there 
is a statistically significant difference (at the level of 0.05) in favor of parents 
in Djibouti. 

- Attitudes of Arabic language learners’ parents of a second language in the 
study sample (Djibouti and Jakarta) towards the importance of using Arabic 
language and its priority. The overall degree of the attitude towards the use 
of Arabic, where there is a statistically significant difference (at the level of 
0.05) in favor of parents in Jakarta. 

3. Attitudes of the study sample (very positive) towards a set of paragraphs 
revolving around the importance of Arabic language and learning and the link 
with Quran and Islamic law. 

4. Attitudes of the study sample (high positive) towards other paragraphs related 
to the importance of Arabic language for integrative purposes and relations 
with Arab societies, literary aspects, and utilitarian purposes. 
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5. Attitudes of the study sample (neutral) only about four paragraphs; related to 
the importance of the correct reading of Arabic language, the need for it after 
the completion of the study, and its beauty compared to the native language, 
and community preference for it. 

6. There were no statistically significant differences between the mean attitudes of 
the sample of the second language learners and the mean of their parents' 
attitudes in both contexts. 

7. There are no statistically significant differences between the average study 
sample attitudes towards teaching and learning Arabic and their attitudes 
towards using it, in both contexts. 

Study Recommendations\ 

1. Importance of the dissemination of Arabic language and teaching in the 
countries where the study revealed their positive attitudes towards learning and 
using Arabic language, and similar countries. 

2. Using the results of the current study when developing a document authoring 
the curricula of teaching Arabic to speakers of other languages. 

3. The Ministry of Education in the Kingdom of Saudi Arabia should present a 
national project to teach Arabic to speakers of other languages, taking into 
account the attitudes of the community towards Arabic. 

4. The concerned authority in the Ministry of Education in Saudi schools abroad 
should pay special attention to the curricula prepared for Arabic language 
programs for speakers of other languages. 

5. The study plans for the major of (applied linguistics) in universities should 
include units dealing with the attitudes towards learning and using Arabic 
language, and the impact of their attitudes in preparing the curriculum. 

6. Paying attention to the fields that the current study proved that the attitudes of 
the study sample towards them (high positive or too high positive) according to 
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the results of the study, when creating educational chains to teach Arabic to 
speakers of other languages. 

7.  Where the results of the study revealed (the absence of statistically significant 
differences) between the two study contexts in the general direction attitudes 
(learning and teaching Arabic) and towards (using of Arabic). In most of its 
sub-axes, the researcher recommends the use of the results of the study in 
contexts similar to the context Study in the Republics of Indonesia and 
Djibouti. 

8. Making similar studies to reveal the attitudes of learners and their parents 
towards teaching and learning Arabic language and its use in different 
environments from the context of the study, such as countries in continents 
(Europe, America, and Oceania). 
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 الفهارس
 

 فهرس احملتويات: .أ 
 الصفحة الموضوع

 أ إىداء
 ب شكر

 ت مستخل) الرسالة باللغة العربية
 د مستخل) الرسالة باللغة اإلجنليزية 

 ش احملتوياتفهرس 
 ظ فهرس ادلالحق

 ٔ قدمةادل
 ٕ مقدمة الدراسةأواًل: 
 ٗ الدراسة مشكلةثانًيا: 
 ٘ ة الدراسةأمهيثالثًا: 
 ٙ أسباب اختيار ادلوضوعرابًعا: 

 ٚ أىداف الدراسةخامًسا: 
 ٛ أسئلة الدراسةسادًسا: 
 ٜ حدود الدراسةسابًعا: 
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 الصفحة الموضوع
 ٜ مصطلحات الدراسةثامًنا: 
 ٓٔ الدراسات السابقةتاسًعا: 
 ٖٓ اإلضافة العلمية للدراسة احلاليةعاشرًا: 
 ٖٔ اضول: اإلطار النظريالفصل 

 ٖٔ االجتاىات اللغويةادلبح  اضول: 
 ٕٖ مفهوم االجتاىات أواًل:
 ٗٗ مكونات االجتاىات ثانياً:
 ٖ٘ خصائ) االجتاىات ثالثاً:
 ٚ٘ تكوين االجتاىات رابعاً:

 ٗٙ مفهوم االجتاىات اللغوية خامساً:
 ٜٙ أمهية دراسة االجتاىات اللغوية سادساً:
 ٛٚ أنواع قياس االجتاىات سابعاً:
 ٛٛ أساليب قياس االجتاىات ثامناً:
 ٜٙ أدوات قياس االجتاىات اللغوية تاسعاً:
 ٙٔٔ اجلوانب الا جيب مراعا ا يف قياس االجتاىات اللغوية عاشراً:
 ٛٔٔ تعليم اللغة وتعّلمها واستعماذلا: الثاينادلبح  
 ٕٔٔ تعّلم اللغة أواًل:
 ٖٙٔ تعليم اللغة ثانياً:
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 الصفحة الموضوع
 ٕٗٔ استعمال اللغة ثالثاً:
 ٙٗٔ العالقة بني االجتاىات اللغوية وتعلم اللغة وتعليمها واستعماذلا رابعاً:

 ٜٗٔ ادلدارس السعودية يف اخلارج )سياق الدراسة(: الثال ادلبح  
 ٓ٘ٔ نشأة ادلدارس السعودية يف اخلارج أواًل:
 ٘٘ٔ أماكن إقامة ادلدارس السعودية يف اخلارج وسياقا ا ادلختلفة ثانياً:
الربامل التعليمية وبرامل اللغة العربية يف ادلدارس السعودية يف  ثالثاً:
 ٜ٘ٔ اخلارج

 ٔٙٔ الثاين: إجراءات الدراسةالفصل 
 ٗٙٔ وعينتهارلتما الدراسة  أواًل:

 ٛٙٔ أدوات الدراسة ثانياً:
 ٔٚٔ إجراءات بناء أدوات الدراسة واختبارات الصدق والثبات ثالثاً:
 ٜٚٔ للدراسة اإلجراءات التطبيقية رابعاً:

 ٜٜٔ الطرق اإلحصائية للدراسة خامساً:
 ٕٔٓ وتفسريىا عرض النتائل ومناقشتهاالثال : الفصل 

 ٕٕٓ التمهيد أواًل:

 ٕ٘ٓ عرض نتائل أسئلة الدراسة ثانياً:
 ٕٙٓ اإلجابة عن السؤال اضول . أ
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 الصفحة الموضوع
 ٕٕٛ اإلجابة عن السؤال الثاين . ب
 ٕٓ٘ اإلجابة عن السؤال الثال  . ت
 ٕٕٚ اإلجابة عن السؤال الرابا . ث

 ٜٕٗ اإلجابة عن السؤال اخلامس . ج
 ٖٖٓ ملخ) نتائل الدراسة . ح
 ٖٛٓ  مناقشة النتائل وتفسريىا ثالثاً:
 ٖٖٗ اخلامتة
 ٖٖ٘ التمهيد أواًل:

 ٖٖٙ ثانًيا: ملخ) نتائل الدراسة
 ٕٖٗ ثالثًا: توصيات الدراسة ومضامينها

 ٖ٘ٗ مراجا الدراسةرابًعا: 
 ٖٗٙ مالحق الدراسةخامًسا: 
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 فهرس ادلالحق: .ب 
 الصفحة الموضوع الرقم
حنو ثانية وآبائهم متعلمي العربية لغة  النسخة اضولية الستبانا اجتاىات ٔ

 جوتعلمها واستعماذلا يف ادلدارس السعودية يف اخلار  العربية تعليم اللغة
ٖٙٗ 

حنو ثانية وآبائهم متعلمي العربية لغة  النسخة الثانية الستبانا اجتاىات ٕ
 جوتعلمها واستعماذلا يف ادلدارس السعودية يف اخلار  العربية تعليم اللغة

ٖٚٛ 

اإلمام زلمد بن سعود اإلسالمية للدراسات العليا خطاب وكيل جامعة  ٖ
والبح  العلمي ادلوّجو لكٍل من مدير عام مركز حبوث سياسات التعليم 
ومدير عام ادلدارس السعودية يف اخلارج بوزارة التعليم، لتسهيل مهمة 

 الباح  لتطبيق أداة الدراسة وتزويده بالبيانات الالزمة

ٕٗٓ 

السعودية يف اخلارج بوزارة التعليم ادلوّجو دلدير  خطاب مدير عام ادلدارس ٗ
أكاداية احلرمني السعودية يف جاكرتا، لتسهيل مهمة الباح  لتطبيق أداة 

 الدراسة وتزويده بالبيانات الالزمة
ٖٗٓ 

خطاب مدير عام ادلدارس السعودية يف اخلارج بوزارة التعليم ادلوّجو دلدير  ٘
لتسهيل مهمة الباح  لتطبيق أداة الدراسة ادلدرسة السعودية يف جيبويت، 

 وتزويده بالبيانات الالزمة
ٗٓٗ 

الفرق بني اجتاىات متعلمي اللغة العربية لغة ثانية يف كل  من ادلدرسة  ٙ
عبارات حنو السعودية يف جيبويت وأكاداية احلرمني السعودية يف جاكرتا 

 (االجتاه العام حنو اللغة العربية) :احملور اضول
ٗٓ٘ 
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الفرق بني اجتاىات متعلمي اللغة العربية لغة ثانية يف كل  من ادلدرسة  ٚ
عبارات حنو السعودية يف جيبويت وأكاداية احلرمني السعودية يف جاكرتا 

 (االجتاه حنو تعلم اللغة العربية وتعليمها ضغراض تكاملية): الثايناحملور 
ٗٓٙ 

الفرق بني اجتاىات متعلمي اللغة العربية لغة ثانية يف كل  من ادلدرسة  ٛ
عبارات حنو السعودية يف جيبويت وأكاداية احلرمني السعودية يف جاكرتا 

 (يةنفعاالجتاه حنو تعلم اللغة العربية وتعليمها ضغراض ): الثال احملور 
ٗٓٚ 

الفرق بني اجتاىات متعلمي اللغة العربية لغة ثانية يف كل  من ادلدرسة  ٜ
عبارات حنو السعودية يف جيبويت وأكاداية احلرمني السعودية يف جاكرتا 

 (االجتاه العام حنو أمهية استعمال اللغة العربية وأولويتو) :الرابااحملور 
ٗٓٛ 

الفرق بني اجتاىات متعلمي اللغة العربية لغة ثانية يف كل  من ادلدرسة  ٓٔ
عبارات حنو السعودية يف جيبويت وأكاداية احلرمني السعودية يف جاكرتا 

 (اللغة العربيةمهارات  حنو استعمالاالجتاه ): اخلامساحملور 
ٜٗٓ 

الفرق بني اجتاىات متعلمي اللغة العربية لغة ثانية يف كل  من ادلدرسة  ٔٔ
عبارات حنو السعودية يف جيبويت وأكاداية احلرمني السعودية يف جاكرتا 

 (اللغة العربية رلاالت استعمال االجتاه حنو): السادساحملور 
ٗٔٓ 

 كل  من ادلدرسة متعلمي اللغة العربية لغة ثانية يفآباء الفرق بني اجتاىات  ٕٔ
عبارات حنو السعودية يف جيبويت وأكاداية احلرمني السعودية يف جاكرتا 

 (االجتاه العام حنو اللغة العربية) :احملور اضول
ٗٔٔ 
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متعلمي اللغة العربية لغة ثانية يف كل  من ادلدرسة آباء الفرق بني اجتاىات  ٖٔ
عبارات حنو السعودية يف جيبويت وأكاداية احلرمني السعودية يف جاكرتا 

 (االجتاه حنو تعلم اللغة العربية وتعليمها ضغراض تكاملية): الثايناحملور 
ٕٗٔ 

اجتاىات متعلمي اللغة العربية لغة ثانية يف كل  من ادلدرسة آباء الفرق بني  ٗٔ
عبارات حنو السعودية يف جيبويت وأكاداية احلرمني السعودية يف جاكرتا 

 (يةنفعاالجتاه حنو تعلم اللغة العربية وتعليمها ضغراض ): الثال احملور 
ٖٗٔ 

اجتاىات متعلمي اللغة العربية لغة ثانية يف كل  من ادلدرسة آباء الفرق بني  ٘ٔ
عبارات حنو السعودية يف جيبويت وأكاداية احلرمني السعودية يف جاكرتا 

 (االجتاه العام حنو أمهية استعمال اللغة العربية وأولويتو) :الرابااحملور 
ٗٔٗ 

ية يف كل  من ادلدرسة متعلمي اللغة العربية لغة ثانآباء الفرق بني اجتاىات  ٙٔ
عبارات حنو السعودية يف جيبويت وأكاداية احلرمني السعودية يف جاكرتا 

 (اللغة العربيةمهارات  حنو استعمالاالجتاه ): اخلامساحملور 
ٗٔ٘ 

متعلمي اللغة العربية لغة ثانية يف كل  من ادلدرسة آباء الفرق بني اجتاىات  ٚٔ
عبارات حنو السعودية يف جيبويت وأكاداية احلرمني السعودية يف جاكرتا 

 (اللغة العربية رلاالت استعمال االجتاه حنو): السادساحملور 
ٗٔٙ 

 
 


